Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: PA
Referat fra menighedsrådsmøde
onsdag den 18. februar 2015
kl. 19.00 i mødelokalet, Torvet 12 B

Afbud fra:

Klaus V. Jensen
Lis Jessen
Vera Proustgaard

Nr: Dagsorden:

Beslutning:

310
311
312

Godkendelse af dagsorden.
Nyt fra formanden.
Ny kontaktperson til Tværkulturelt
Center.
Birgit Beiter informerer.

313

Økonomi.

314

Kirkehus.

315

Menighedsmødet d. 15/3-2015.

316

Drøftelse af præstebetjening i
Ringkøbing og Rindum Sogne og
samarbejde herom.
Tilkøb af organisttimer.

Godkendt
Intet.
Ori. v/BB – har været kontaktperson for Tværkulturelt
Center i 12 år. Tværkulturelt Center gør meget for
immigrantgrupper. Laver bl.a. konferencer rundt omkring i
Danmark.
BB opfordrer til at en fra menighedsrådet træder ind i dette
arbejde, som en tovholder til menighedsrådet, da hun
ønsker at gå ud af arbejdet. Hun er stadig med i det lokale
arbejde.
Den 3. marts 2015 kl. 19.30 er der årsmøde i
menighedsplejen, hvor BB opfordrer til at man møder op.
Det foregår i Rindum Kirkehus, hvor Ole Lange fortæller.
Vera Provstgaard spørges på næste menighedsrådsmøde,
om hun er interesseret i at gå ind i arbejdet.
AW Regnskab forventer at være færdig med arbejdet i
næste uge. Budgetmøde den 05.03.15 kl. 13 på
kirkekontoret. Regnskabet bliver fremlagt den 12.03.15.
På sidste MRmøde: En timeout for planerne for
kirkebyggeriet.
Arkitekten udarbejder detaljeret kalkulation.
Midtvejsmøde mandag den 23.02.15 kl. 16 på kirkekontoret.
18.03.15 afleverer arkitekten forslaget.
Annonce i avisen og i Kirkebladet og annonceres fra
prædikestolen. Af hensyn til forplejning skal der sørges for
tilmelding. Dagsorden skal offentliggøres.
Forplejning kr. 20,- pr. person.
Der udarbejdes høringssvar til biskoppen af provsten og
formandsskabet inden den 27.02.15.

317

Ifb. med organistsamarbejdet med Rindum kirke betales kr.
12.000/ år til Rindum kirke.
Den årlige besparelse for Ringkøbing kirke til vikarudgifter
udgør forventeligt kr. 17.500 /år.
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318

Kalkning af kirken.

319

Kirkebænke.

320

Opdatering af Ringkøbing Kirkes
visions- og handleplan.
Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.

321

322

Nyt fra distriktsforeningen

323
324

Anmodning om tilladelse til
maleriudstilling i kirken.
Nyt fra menighedsplejen.

325

Nyt fra sognepræsterne.

Forhåndsmøde med håndværkere fredag den 20.02.15 kl.
9.30 i kirken. Kirketjener og organist deltager.
Tilbud afgives den 02.03.15.
Lone Hvejsel foreslår ændring af kirkebænkene i
hovedskibet.
Merete Ørskov ønsker at lågerne i de to øverste bænke
fjernes.
Hans Ole undersøger til næste menighedsrådsmøde
mulighederne for ovenstående.
Visions– og handleplanen ajourføres.
08.03.15. Plakater hjemskrevet og ophængt relevante
steder. Der er behov for 35 indsamlere.
Indsamlere mødes i mødelokalet kl. 9.45.
Aflevering af penge i Landbobanken kl. 12.00-13.30.
Den 10.03.15 - Generalforsamling i Distriktsforeningen af
menighedsråd i Ringkøbing Provsti afholdes i Hee.
Kort kursus om arbejdsmiljø i Højmark den 22.04.15 kl.17.3020.00.
Ulla Riis har lavet værkerne.
Der gives et venligt afslag til ansøgningen.
Birgit Beiter orienterer: Der er 70 frivillige i menighedsplejen.
Mange unge fra Det Kristne Gymnasium har meldt sig til at
være med i arbejdet.
Behovet for menighedspleje balancerer nogenlunde mellem
Ringkøbing og Rindum. Der er brug for flere hjælpere til
flygtningecenteret.
Der drøftedes en eventuel ny model for minikonfirmander –
bl.a. på grund af pladsmangel og menneskelige ressourcer.
Iflg. en ny forordning har menighedsrådet pligt til at
undervise børn fra 3. klasse.
Der arbejdes videre på en løsning.
Der må lægges gratis madbilletter til ”Røde Kors cafeen” i
våbenhuset.
Orientering om ”Frivillig voksenven”.
Introkursus for nytilkomne flygtninge 03.03.15 kl. 10.30.
MØ orienterede om kurset, hun var på i Wales.
MØ afholder en påskeretrætedag ”Sorg og Glæde” i Rindum
Kirkehus den 14.03.15 kl. 10-17.
”Diakoniens Dag” har været afholdt.
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Skærmbriller er bevilget til MØ.
MØ´s arbejdsplads er blevet vurderet af en fysioterapeut.
Rapport følger.
Der bevilges en ny større skærm, som indkøbes ved
Kirkeministeriet.

326
327

Nyt fra kontaktpersonen.
Nyt fra udvalgene.

328

Kommende aktiviteter

LH: Har fået en henvendelse om at indsatte i arresten laver
papirposer. Indkøbes til konfirmationerne (til telegrammer).
Udsættes.
Medarbejdersammenkomst den 30.08.15.
Rams har indkaldt til repræsentantskabsmøde den 21.04.15.
Fælles kirkeaften, hvor Ringkøbing menighedsråd
arrangerer:
19.01.16 – ”Med Sydslesvig i bagagen” – Ole Lange
Næste menighedsrådsmøde den 12.03.15.

329

Eventuelt.

Intet.

Ringkøbing, den 18. februar 2015
Underskrifter:

